
SMART ALARM KIT

O melhor kit alarme do Brasil Saiba porque e compare

INSTALAÇÃO

VETTI - Ainda mais fácil e prático de instalar! 

Além de tudo pronto e configurado, a central possui uma barra lateral com conectores 

práticos para sirene, fonte e telefone. Puxe o lacre das pilhas, fixe os sensores com adesivo 

dupla face (incluso) e seu sistema já estará funcionando! 

AUTONOMIA DOS
SENSORES SEM FIO

VETTI – SUPER ECONOMICOS

Pilhas e baterias dos sensores duram 4 anos média. (Tecnologia de Nano consumo). 

OUTROS – MAIOR CUSTO E MANUTENÇÃO: autonomia média de 1 ano.

ECONOMIA E 
MANUTENÇÃO

Vetti Smart Sensor de Presença  

Troca das pilhas a cada 4 anos (media)  2xAA = R$4,50 (inclusas) 

Média de gasto até 4 anos = R$0,00 por sensor

Outros Sensores de Presença   

Troca das pilhas a cada 8 à 12 meses (media).

1xCR123A Litio ou 1x9V = R$20,00  Média de gasto até 4 anos = R$80,00 por sensor

DESIGN E 
DURABILIDADE

VETTI - Todos os dispositivos (sensores e controles) ficaram menores, mais leves, 

discretos e resistentes com um novo padrão de qualidade!

Banho de ouro nos contatos das pilhas – (não oxida) 

OUTROS – Produtos 2 à 3 vezes maiores e mais pesados, dificultando a instalação. 

Contatos das pilhas facilmente sofrem oxidação e param de funcionar.

AREAS SEMI- ABERTAS

VETTI - Sensor de presença agora possibilita instalação nas áreas semi-abertas (função pareado, 

usando 2 unidades no mesmo local), assim como a configuração para o funcionamento comum 

ou imune a animais.

OUTROS - Não funcionam em áreas semi-abertas. Pois sofrem falsos disparos, não possuem 

alcance suficiente ou não resistem ao tempo. Sensores para áreas semi-abertas são bem mais 

caros e normalmente necessitam de fios.

TECNOLOGIA
SEM FIO

VETTI - Sistema exclusivo VETTI Smart-Code:-Anti-burla – a central receberá o sinal dos sensores 

mesmo que o ambiente seja contaminado por outros transmissores da mesma frequência. 

(Tentativa de burla mais comum) 

Anti-clonagem – Os transmissores (sensor ou CR) não enviam o mesmo código a central, nosso 

protocolo próprio embaralha as informações a cada envio e a central não aceita código 

repetido. -Mais segurança – Após violados, os sensores transmitem mais de uma vez até que a 

central receba o sinal.-Maior alcance – Nova tecnologia, nova antena na PCI, novo ajuste e 

potência do transmissor. 

OUTROS: Vulneráveis a burlas, falhas de comunicação e menor alcance dos sensores.

MONITORAMENTO E
INFORMAÇÃO

CREDIBILIDADE

ORIGEM DO PRODUTO
GARANTIA E SUPORTE

TÉCNICO

OUTRAS VANTAGENS

VETTI - A central também monitora os sensores (avarias e bateria baixa) e porta/janela aberta ou 

fechada (pelo painel ou via smartphone). Possui medidor digital de bateria fraca nos sensores 

(feito pelo chip). Indicação de bateria no próprio dispositivo através de leds bicolores. 

(azul/verm).

OUTROS: A maioria não monitora sensores sem fio com eficiência. Medidor analógico de bateria 

fraca nos sensores (feito com transistor) não funciona bem e consome mais a bateria. 

Não informa bateria baixa no próprio dispositivo.

VETTI - A central possui um painel mais completo de informações assim como as mensagens 

SMS reportando os nomes de todos os sensores, históricos de disparos entre outras funções.

OUTROS: Painel sem informações. Mensagens SMS sem possibilidade de identificar o sensor 

disparado, avariado ou com a bateria fraca. Não nomeia sensores. Não possui históricos.

OUTROS –Alto índice de reclamações e sem suporte técnico.

VETTI – Produto nacional. Desenvolvido e fabricado pela Vetti. Compra e suporte técnico direto 

do fabricante.

SUPERVISÃO DOS
SENSORES
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